دليل اإلجراءات لمعاملة تجديد رخصة صناعية
األوراق الثبوتية المطلوبةللمعاملة :
•
•
•
•
•
•
•
•

مصنف وصورة عن هوٌة صاحب العالقة أو من ٌنوب عنه بوكالة مصدّقة.
صورة الرخصة المطلوب تجدٌدها .
كروكً تخطٌط لم ٌمض علٌه أكثر من عام.
عقد تخصص بالمقسم من المنطقة الصناعٌة.
براءة ذمة من دائرة المنطقة الصناعٌة.
براءة ذمة من مجلس مدٌنة طرطوس
تقرٌر فنً
رقم رخصة البناء و تارٌخها .

األوراق الثبوتية التي يؤمنها قد مركز الخدمة في حال عدم توفرها مع المواطن :
 .1استمارة طلب تجدٌد الترخٌص
 .2عقد تخصص بالمقسم من المنطقة الصناعٌة.
 .3براءة ذمّة من دائرة المنطقة الصناعٌّة .

رسوم المعاملة :
 .1رسوم واجب دفعها فً بداٌة المعاملة(غٌر قابلة لالسترداد فً حال رفض المعاملة أو تعدٌلها )وتتضمن
-

رسوم األوراق التً ٌؤمنها مركز الخدمة وقٌمتها تتعلق باألوراق التً سٌؤمنها مركز الخدمة.

-

رسوم كلف غٌر مباشرة بقٌمة  051ل.س

-

رسوم الكشف بقٌمة  511ل.س.

-

رسوم استمارة بقٌمة  01ل.س.

 .2رسوم واجب دفعها فً نهاٌة المعاملة .
-

رسوم الترخٌص وهً ذات قٌمة متغٌرة تتعلق بالمساحة.

-

رسم طابع مالً للتعهدات بقٌمة 01ل.س

-

رسم طابع مالً لقرار الترخٌص والتقرٌر الفنً بقٌمة 011ل.س

مراحل انجاز المعاملة:
مرحلة إعداد المخططات:
المكتب الهندسي :
•

ٌقوم المهندس الدارس (الموكل)بالحصول على األوراق الثبوتٌة الالزمة إلعداد المخططات
المعمارٌة(كروكً تخطٌط مع حد التنظٌم+بٌان مساحة+بٌان قٌد عقاري)من مركز الخدمة .

•

ٌقوم المهندس الدارس(الموكل)بالكشف الموضعً اإلجمالً للمساحات.

•

تسلٌم المخططات المعمارٌة إلى نقابة المهندسٌن لٌتم تدقٌقها وفق نظام ضابطة البناء المعتمد
واعتمادها من قبل النقابة لٌصار إلى استكمال باقً المخططات الهندسٌة والتقارٌر المطلوبة.

•

تصدٌق كامل المخططات من قبل نقابة المهندسٌن مع دفع أتعاب التصدٌق.

مركز خدمة المواطن :

إعداد فرٌق تبسٌط اإلجراءات فً محافظة طرطوس

•

تقدم األوراق الثبوتٌة بما فٌها كافة المخططات المصدقة من قبل نقابة المهندسٌن وٌسجل الطلب وتدقق
األوراق الثبوتٌة من قبـل الموظف وتدخـــل معلومات على الحاسب.

•

ٌدفع المواطن رسوم خدمات أولٌة فً كوة المصرف التجاري الموجودة فً مركز الخدمة.

•

تستكمل األوراق الثبوتٌة التً ٌمكن أن ٌتم تأمٌنها من قبل مركز خدمة المواطن عن طرٌق مكتب
الدعم والمساندة.
المدة الزمنية ( 2-1يوم) الستكمال األوراق المطلوبة

دائرة الرخص
•

ٌقوم رئٌس دائرة الرخص بإرسال المعاملة إلى المهندس الدارس لدراسة االضبارة وتدقٌقها ومطابقتها
لنظام ضابطة البناء.

•

نتيجة الدراسة ايجابية ٌتم حساب الرسوم والتأمٌنات االجتماعٌة وإعداد قرار الترخٌص خالل
(00ساعة) وتوقٌعه.
نتيجة الدراسة سلبية
-

ٌوجه المهندس الدارس كتاب إلى نقابة المهندسٌن متضمنا المالحظات التً ٌجب تداركها (لمرة
واحدة).

-

تعاد االضبارة كاملة إلى مركز الخدمة لتسلٌمها للمواطن.

-

فً حال تدارك كافة المالحظات ٌتم إدخال االضبارة إلى مركز الخدمة من جدٌد ودفع الرسوم
األولٌة المترتبة مرة ثانٌة.

المدة الزمنية  3يوم

الرقابة الالحقة:
•

تدقٌق المعاملة كاملة والتصدٌق علٌها .
المدة الزمنية  2يوم

مركز الخدمة :
•

إعالم المواطن بانتهاء معاملة الرخصة ولدفع الرسوم.

•

دفع الرسوم المستحقة فً مركز الخدمة.

•

ٌوقع مدٌر مركز خدمة المواطن قرار الترخٌص .وٌعطى رقم وتارٌخ هو نفس الرقم المسجل فً
السجالت الرسمٌة لدائرة الرخص .

•

ٌستلم المواطن نسخة عن القرار و تحفظ نسخة بإضبارة المعاملة.

•

ٌرسل كتاب إلى الجهات المختصة لإلعالم ( الشركة العامة لمٌاه الشرب والصرف الصحً – الشركة
العامة للكهرباء  -الدفاع المدنً – مدٌرٌة مالٌة طرطوس – إحصاء – التأمٌنات االجتماعٌة –
اإلطفاء -الطٌران المدنً ) بالرخصة الممنوحة.

•

إرسال الرخصة لدائرة الرخص لألرشفة.ونسخة عن المخططات إلى دائرة المخالفات وأخرى لدائرة
المنطقة الصناعٌة
المدة الزمنية  1يوم

المدة الزمنية النجاز معاملة تجديد رخصة صناعية ()8-7يوم عمل

إعداد فرٌق تبسٌط اإلجراءات فً محافظة طرطوس

